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W 2019 roku 1 na 4 dzieci żyło w kraju dotkniętym przez konflikt zbrojny lub katastrofę naturalną. Więcej dzieci 
niż kiedykolwiek, potrzebowało natychmiastowej pomocy i zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

W ubiegłym roku UNICEF dotarł z pomocą do milionów niedożywionych dzieci oraz najmłodszych potrzebują-
cych wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju. Miliony rodzin uzyskało dostęp do czystej wody, podstawowych 
usług sanitarnych oraz pomoc humanitarną, udzieloną w 281 sytuacjach kryzysowych w 96 krajach.

Współczesny kryzys uwypukla znaczenie działań UNICEF, prowadzonych w celu wspierania dzieci i młodzieży, 
ale także pomagania społecznościom w budowaniu silniejszego systemu opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony, 
zapewnienia wyżywienia oraz dostarczania wody czy urządzeń sanitarnych.

Odpowiadając na apel UNICEF Polska, w 2019 roku Darczyńcy  przekazali środki przeznaczone między innymi 
na pomoc dzieciom w Syrii czy Jemenie, objętych działaniami zbrojnymi oraz na walkę z niedożywieniem 
w krajach takich jak Niger czy Sudan Południowy. 

Tradycja pomocy dzieciom jest w Polsce szczególnie żywa. W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę uchwale-
nia Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu zabezpieczającego prawa najmłodszych. Doku-
ment pomógł zmienić na lepsze, życie milionów dzieci na świecie. Jego treść wyznacza normy etyczne i zasa-
dy, którymi powinniśmy się kierować w działaniach na rzecz dzieci. Powstanie Konwencji zainicjowała Polska. 

Zabezpieczanie i realizacja praw dziecka wymagają ogromnych nakładów i nieustannego wysiłku. Wymierna 
pomoc Darczyńców indywidualnych, Firm i Partnerów wspiera pozytywne efekty działań prowadzonych na 
rzecz poprawy sytuacji dzieci. Nie ustawajmy w działaniach.

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie i każdą przekazaną kwotę. 

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny

UNICEF Polska
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Obecnie co czwarte dziecko na świecie żyje w kra-
ju objętym konfliktem zbrojnym lub dotkniętym ka-
tastrofą naturalną. To fakt, który powinien mocno 
wstrząsnąć każdym z nas. Przyszłość tych dzieci 
jest bardzo niepewna.

Niestety liczba krajów dotkniętych konfliktem jest 
największa od czasu przyjęcia Konwencji o prawach 
dziecka w 1989 roku. Dziewięć lat wojny w Syrii 
spowodowało, że w potrzebie pozostaje prawie 
5 milionów dzieci, a ponad 2,5 miliona najmłodszych 
żyje jako uchodźcy. Od 5 lat toczy się konflikt w Je-
menie, który spowodował, że kryzys humanitarny 
w tym kraju uważany jest za jeden z największych 
na świecie. 

W wyniku toczących się konfliktów, na całym świe-
cie wysiedlonych zostało ponad 30 milionów dzieci. 
Wiele z nich zostało zniewolonych, sprzedanych, 
wykorzystanych. Wiele żyje bez oficjalnego statusu 
imigracyjnego lub dostępu do edukacji i opieki zdro-
wotnej.

Od kryzysu Rohingja w Bangladeszu po gwałtownie 
nasilający się kryzys humanitarny w Sahelu. Brak 
bezpieczeństwa, klęski głodu, katastrofy naturalne 
i ekstremalne zjawiska pogodowe dotykają społecz-
ności na całym świecie. Najbardziej zagrożona jest 
ludność utrzymująca się z rolnictwa, hodowli zwie-
rząt i rybołówstwa.

W obliczu stojących wyzwań, UNICEF wraz z part-
nerami niósł w 2019 roku wsparcie dzieciom w sy-
tuacjach kryzysowych w 61 krajach. W pierwszych 
ośmiu miesiącach zeszłego roku zapewniliśmy po-
moc humanitarną prawie 29 milionom dzieci. 
W Jemenie zapewniliśmy wsparcie psychologiczne 
prawie 400 tysiącom dzieci i ich rodzinom. W Iraku 
i Libanie działaliśmy na rzecz poprawy dostępu do 
wody i urządzeń sanitarnych w obozach dla uchodź-
ców syryjskich. W Nigrze, jednym z najbiedniej-
szych krajów świata, dostarczaliśmy żywność te-
rapeutyczną stosowaną w leczeniu niedożywienia, 
niezbędną pomoc medyczną i leki oraz wodę.

Kiedy kraj dotyka katastrofa naturalna lub konflikt zbrojny,
wówczas dzieci cierpią najbardziej.

UNICEF działa w ponad 190 krajach świata. W sytuacjach kryzysowych jest jedną z pierwszych 
organizacji pojawiających się na miejscu i jedną z ostatnich, która je opuszcza. UNICEF robi wszystko, 
aby dzieciom żyło się lepiej. Niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, dziecko ma 
prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Każde dziecko
ma szansę na 

przeżycie i rozwój

Każde dziecko
się uczy

Każde dziecko 
jest chronione przed 

przemocą
i wykorzystaniem

Każde dziecko
żyje w bezpiecznym
i czystym otoczeniu

Każde dziecko
ma równe szanse

w życiu

Ponad pół miliarda dzieci żyje 
obecnie na obszarach o bardzo 
wysokim poziomie zagrożenia 
powodziowego, a prawie 
160 milionów na obszarach 
zagrożonych suszą.
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Wspierając UNICEF regularnie

UNICEF przez cały rok pomaga dzieciom
w ponad 190 krajach świata.

UNICEF jako organizacja charytatywna działająca 
na rzecz dzieci, współpracuje z rodzinami, społecz-
nościami i rządami w ponad 190 krajach. Dostarcza 
długoterminową pomoc, która zapewnia trwałe 
zmiany w życiu dzieci, a także zaspokaja ich najpil-
niejsze potrzeby. 

Od 2012 roku Darczyńcy UNICEF Polska mają moż-
liwość nieść z nami długoterminową pomoc. Wyjąt-
kowy program UNICEF365 to możliwość pomocy 
najbardziej potrzebującym dzieciom przez 365 dni 
w roku. Na przykład 40 złotych przekazywa-
ne miesięcznie, pozwala zapewnić 126 sasze-
tek soli ORS chroniących przed odwodnieniem 
spowodowanym biegunką. Oznacza to, że dzieci 
nawet w najbardziej odległych zakątkach świata, 
mogą otrzymać lek ratujący życie. 

Wieloletnie doświadczenie pracowników UNICEF 
pomaga skutecznie rozpoznawać potrzeby i nieść 
efektywną pomoc wszędzie tam, gdzie zachodzi 
taka potrzeba. Regularne wsparcie pozwala zara-
zem zaplanować i finansować wieloletnie programy 
pomocy oraz bezzwłocznie reagować w sytuacjach 
kryzysowych.   

W ciągu 8 lat funkcjonowania programu UNI-
CEF365, na stałe wsparcie organizacji zdecydo-
wało się ponad 100 tysięcy Darczyńców. Jest to 
fundament działania naszej organizacji. Dlatego cie-
szymy się, że nasza rodzina każdego roku staje się 
większa! 

9

8
100 235
31 604
34 735 080  

lat programu UNICEF365

Darczyńców od początku programu

Darczyńców dołączyło w 2019 roku

złotych wsparcia na działania w 2019 roku

Program UNICEF365 w liczbach:



Darczyńcy indywidualni z Polski zakupili drogą internetową
produkty humanitarne o wartości 634 261 złotych.
Zakupiono m.in.:

apteczki pierwszej pomocy

plecaki szkolne

tabletek leków przeciwmalarycznych

tabletek odrobaczających

szczepionek przeciw tężcowi

opakowań pasty terapeutycznej

saszetek ORS

tabletek uzdatniających wodę

Kupując Prezenty bez Pudła

Prezenty bez Pudła to produkty humanitarne dostarczane 
przez UNICEF najbardziej potrzebującym dzieciom
i ich rodzinom.

Polscy Darczyńcy kolejny raz bardzo licznie prze-
kazali pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci 
na świecie poprzez zakup Prezentów bez Pudła. 
Bez Pudła, bo trafionych i przydatnych jak to tylko 
możliwe. Produkty humanitarne dostarczane 
przez UNICEF dzieciom i ich rodzinom to real-
na pomoc. Zakup wybranego Prezentu bez Pudła 
to forma darowizny, za którą UNICEF dostarcza wy-
brany przez Darczyńcę produkt do kraju, w którym 
jest on najbardziej potrzebny. W 2019 roku produkty 
humanitarne trafiły do najmłodszych w 68 krajach. 
Najczęściej wybieranymi produktami przez polskich 
Darczyńców była specjalistyczna, ratująca życie 
żywność, leki oraz szczepionki. 

Produkty humanitarne UNICEF można zakupić na stronie prezentybezpudla.pl.
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Przekazując UNICEF 1% podatku

W ramach akcji i kampanii

Z roku na rok wartość darowizn przekazywanych
z 1% podatku dla UNICEF rośnie.

Nasi Darczyńcy pomagają w ten sposób ratować 
7 milionów dzieci, którym wojny i klęski żywiołowe 
odebrały dzieciństwo, dostarczając im m.in. żyw-
ność, leki czy wodę pitną.

Darczyńcy z Polski, włączając się w akcje i 
kampanie organizowane przez UNICEF Polska, 
drogą internetową przekazali w 2019 roku:

Na kampanię Niger rozpoczętą w listopadzie, tylko 
do końca grudnia z wpłat online udało się zebrać:

Pomagaliśmy również dzieciom, które cierpią 
w pogrążonym w wojnie Jemenie. Dzięki 
wpłacającym drogą internetową, zebraliśmy:

Aby wesprzeć działania na rzecz dzieci w Sudanie 
Południowym, w 2019 roku Darczyńcy przekazali 
drogą internetową niemal:

Pomagaliśmy też dzieciom w Syrii. Drogą 
internetową Darczyńcy UNICEF Polska wpłacili:

Twój 1 procent
dla każdego dziecka
KRS: 0000 107 957
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2 800 000 zł

834 000 zł

944 000 zł

740 000 zł

261 000 zł
Raport roczny 2019 / UNICEF Polska 11

Dzięki wpłatom pochodzącym
z 1% podatku Polacy w 2019 roku 

przekazali na pomoc dzieciom 
ponad 713 tysięcy złotych.



©
 U

N
IC

EF
 / 

B
ah

ol
is

KLUCZOWE
PROJEKTY

12



Na początku listopada 2019 roku UNICEF Polska 
rozpoczął akcję „Pomoc dla Nigru”. Celem akcji jest 
ratowanie dzieci umierających z głodu w jednym 
z najbiedniejszych krajów świata. Ponad 380 tysięcy 
dzieci poniżej 5. roku życia cierpi w Nigrze na skutek 
ciężkiego ostrego niedożywienia, czyli stanu bezpo-
średnio zagrażającego życiu najmłodszych. Wiele 
z nich ma osłabioną odporność i cierpi na inne cho-
roby, takie jak zapalenie płuc, biegunka czy malaria. 
Maleńka Omara jest jednym dzieci cierpiących 
na syndrom ciężkiego ostrego niedożywienia. Kiedy 
rozpoczynaliśmy akcję pomocową, ważyła zaledwie 
3,4 kg! Kampanię, w której apelujemy o pomoc, 
wsparł Łukasz Nowicki, Ambasador Dobrej Woli 
UNICEF, który sytuację dzieci w Nigrze widział na 
własne oczy. Nasz apel spotkał się z ogromnym od-
zewem Darczyńców. Tylko do końca 2019 roku udało 
się zebrać ponad 1,8 miliona złotych!

Akcję kontynuujemy w 2020 roku. Pomóc można 
poprzez stronę unicef.pl/niger.

W Jemenie wojna trwa ponad 5 lat. Ofiarami kon-
fliktu są również dzieci. Jednym z nich jest ma-
leńka Doa, którą przedstawiliśmy Darczyńcom 
w materiałach UNICEF Polska z apelami o pomoc. 
W Jemenie niemal każde dziecko, aby przeżyć, jest 
zdane na pomoc humanitarną. Wsparcie ze strony 
UNICEF oraz innych organizacji dosłownie ratuje im 
życie, dając promyk nadziei. Wsparcie Darczyńców 
UNICEF Polska pozwala finansować w Jemenie po-
moc żywnościową dla dzieci cierpiących na skutek 
niedożywienia, wyposażać ośrodki zdrowia w leki 
i sprzęt, przeprowadzać operacje ratujące życie dzie-
ci rannych w konflikcie zbrojnym. Pomoc umożliwia 
też realizację programów szczepień i zapewnienie 
rodzinom czystej wody pitnej. W 2019 roku polscy 
Darczyńcy hojnie odpowiedzieli na apel o pomoc dla 
dzieci w pogrążonym w wojnie Jemenie. W ramach 
kampanii udało się zebrać aż 1,9 miliona złotych!

Akcja „Pomoc dla Jemenu” kontynuowana jest 
w 2020 roku. Aby pomóc, wejdź na unicef.pl/jemen.

Niger

Jemen
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Wojna w Syrii trwa już 9 lat. Skutki brutalnego kon-
fliktu w szczególności dotykają najmłodszych. Ostat-
ni rok był dla dzieci najbardziej krwawy. Eskalacja 
walk w północno-wschodniej części kraju, trwająca 
od października 2019 roku, przypomina jak dotkliwy 
i dalekosiężny wpływ wywarła wojna na 5 milionów 
dzieci w całym kraju. Pracownicy UNICEF skupiają 
się na zapewnieniu dostępu do wody, gotowej do 
spożycia żywności, zestawów higienicznych, szcze-
pionek przeciw polio i odrze, zapewnieniu opieki 
oraz niezbędnej edukacji.  W 2019 roku Polacy prze-
kazali 383 tysiące złotych na pomoc dzieciom z Sy-
rii. Potrzeby są jednak ogromne i dlatego cały czas 
apelujemy o wsparcie. Darowiznę można przekazać 
poprzez stronę unicef.pl/syria.

Od maja 2018 roku UNICEF Polska prowadził ak-
cję „Więcej niż Dzień”, której celem było wsparcie 
działań na rzecz ratowania życia noworodków 
na świecie. Kampanię wsparła Magdalena Różcz-
ka, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Pomóc można 
było, wchodząc na stronę dedykowaną akcji i prze-
kazując darowiznę. W 2019 roku podsumowaliśmy 
działania. Darczyńcy z Polski po raz kolejny hojnie 
odpowiedzieli na nasz apel, przekazując 870 tysięcy 
złotych. 

Syria

Więcej niż Dzień
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W listopadzie 2018 roku UNICEF Polska rozpoczął 
akcję „Uratuj dziecko w Sudanie Południowym”. Ce-
lem kampanii było zebranie środków na zakup żyw-
ności terapeutycznej przeznaczonej do leczenia nie-
dożywienia u dzieci, leków i sprzętu dla ośrodków 
zdrowia oraz na szkolenia personelu medycznego. 
Wsparcia dla prowadzonych działań udzielił Amba-
sador Dobrej Woli UNICEF, Artur Żmijewski. Po raz 
kolejny nie zawiedli również nasi wspaniali Darczyń-
cy. Ich hojność i otwarte serca pozwoliły zebrać do 
końca 2019 roku ponad 2,8 milionan złotych na po-
moc dla dzieci w Sudanie Południowym. ©
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Sudan Południowy
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Program PONADCZASOWI uświadamia Polakom 
jak ważne jest sporządzanie testamentów i zabez-
pieczenie swoich bliskich. UNICEF Polska zachęca, 
aby przyczyniać się do tworzenia lepszego świata 
dla najbardziej potrzebujących dzieci i nieść pomoc 
również za pośrednictwem zapisów testamento-
wych. Od września 2018 roku 8 604 osoby dołączyły 
do programu. Większość z nich to stali Darczyńcy 
UNICEF Polska. Program PONADCZASOWI uzyskał  
też zainteresowanie dzięki kampaniom reklamo-
wym w prasie, radiu, Internecie oraz podczas bez-
pośrednich spotkań z seniorami. 

Ponadczasowi

Wszystkie placówki edukacyjne, które chcą upo-
wszechniać wiedzę o prawach dziecka i pomocy 
humanitarnej wśród swoich podopiecznych, zapra-
szamy do inicjatywy, jaką jest Klub Szkół UNICEF. 
W 2019 roku obchodziliśmy jej 10-lecie. Z tej okazji 
zaproponowaliśmy zaktywizowanie młodzieży szkol-
nej i zaangażowanie młodych w działania na rzecz 
społeczności placówki oraz środowiska lokalnego. 
Zaproponowaliśmy szkołom powołanie wewnątrz-
szkolnych Klubów Młodych UNICEF. Współpracują-
cy w ramach klubów uczniowie, byli odpowiedzialni 
za zorganizowanie wspólnie z nauczycielem-opieku-
nem Klubu Szkół, wyznaczonych w danym miesiącu 
aktywności. Na każdy miesiąc roku szkolnego przy-
gotowaliśmy inny temat przewodni, który inspirował 
młodzież do działania. 

Fundraiserzy i Fundraiserki UNICEF Polska to mło-
dzi, uśmiechnięci ludzie w niebieskich kamizelkach 
UNICEF. Można ich spotkać m.in. w sklepach, ga-
leriach handlowych, klubach fitness czy kinach na 
terenie Warszawy i okolic. Pod koniec 2019 roku 
grupę fundraiserów tworzyło 16 pełnych pasji i chę-
ci pomocy dzieciom osób. Podczas spotkania z nimi 
można było dowiedzieć się w jakich miejscach na 
świecie UNICEF prowadzi działania pomocowe, kto 
to jest stały darczyńca, a także jak można dołączyć 
do wyjątkowego programu UNICEF365. Bardzo in-

Klub Szkół UNICEF

Fundraiserzy UNICEF Polska

tensywnym czasem dla naszych fundraiserów był 
okres przedświąteczny i możliwość spotkania się 
z Państwem w sklepach CCC Shoes & Bags. 

Niezmiennie, jak w poprzednich latach, współpra-
cowaliśmy z zespołami Przedstawicieli UNICEF 
w różnych miastach w Polsce m.in. w Trójmieście, 
Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, którzy odwiedzali 
naszych Darczyńców w ich domach i zachęcali do 
zaangażowania się w regularne wsparcie działań 
UNICEF. 
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Miasto Przyjazne Dzieciom dba o swych naj-
młodszych obywateli, jest świadome ich po-
trzeb i praw oraz stara się zagwarantować im 
optymalne warunki życia i rozwoju.

Inicjatywa Miast Przyjaznych Dzieciom została zapo-
czątkowana przez UNICEF w 1996 roku. Przez 
23 lata w działania włączono około 30 milionów 
dzieci z ponad 4 tysięcy miast na całym świecie.  
Głównym celem inicjatywy jest praktyczna imple-
mentacja założeń Konwencji o prawach dziecka na 
szczeblu lokalnym. W Polsce program Miasto Przy-
jazne Dzieciom został zainaugurowany w 2018 roku. 
Opiera się na zaangażowaniu samorządu, dzieci 
oraz Partnerów, to jest lokalnych organizacji poza-
rządowych, firm oraz mediów. Pierwszym ośrod-
kiem miejskim, który wziął udział w pilotażowym 
programie była Gdynia. Kolejnymi, zgłaszającymi 
chęć przystąpienia do inicjatywy, były Grodzisk Ma-
zowiecki, Sopot, Chorzów i Konin. 

Każdy z przystępujących ośrodków miejskich zobo-
wiązany jest do przeprowadzenia diagnozy sytuacji 
dzieci w mieście, stworzenia planu działań na rzecz 
najmłodszych oraz podjęcia szeregu działań eduka-
cyjnych i aktywizujących młodych ludzi.

Miasto Przyjazne Dzieciom 

Realizowane w poszczególnych miastach działania 
na bieżąco są konsultowane z UNICEF Polska i pod-
dawane analizie służącej wypracowaniu jak najlep-
szego modelu programu dla polskich miast. 

Chcielibyśmy, aby inicjatywa Miast Przyjaznych 
Dzieciom łączyła rządy, decydentów, organizacje 
pozarządowe, sektor biznesowy, świat akademicki, 
media oraz – co najważniejsze – dzieci i młodych lu-
dzi, chcących tworzyć miasta i społeczności bardziej 
przyjazne najmłodszym.

UNICEF Polska od 2015 roku prowadzi regular-
ne działania monitorujące warunki i jakość życia 
dzieci w Polsce. Prowadzimy serwis gromadzą-
cy dane i analizy dotyczące 10 obszarów tema-
tycznych: demografii, edukacji, zdrowia, zacho-
wań zdrowotnych, rodziny, pieczy zastępczej, 
przemocy, wypadków, ubóstwa, uczestnictwa 
w sporcie i rekreacji. Można w nim również 
znaleźć informacje dotyczące zmian ustawo-
dawczych oraz działań prowadzonych przez in-
stytucje publiczne na rzecz dzieci.

Serwis dostępny jest pod adresem:
dzieciwpolsce.pl.

DzieciwPolsce.pl
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Program Szpital Przyjazny Dziecku opracowany 
przez UNICEF i WHO liczy już sobie ponad 27 lat. 
Inicjatywa powstała w 1992 roku. Ma na celu propa-
gowanie karmienia piersią noworodków od pierw-
szych chwil po narodzinach. Szpitale, chcące przy-
stąpić do programu, muszą spełnić rygorystyczne 
wymagania, których celem jest zagwarantowanie 
odpowiedniego standardu opieki nad matką i dziec-
kiem. Jednocześnie w każdej placówce musi być 

Szpital Przyjazny Dziecku

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że kolejny raz 
liczne grono biegaczy wystartowało razem z Dru-
żyną UNICEF we wpisanej na stałe w kalendarzu 
biegaczy, akcji #BiegamDobrze. Wszystkie środki 
finansowe zebrane w ramach akcji zostały przekaza-
ne na pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych.  
W 2019 roku w ramach ścieżki charytatywnej, chęć 
wsparcia działań UNICEF wyraziło 88 biegaczy. 
Swoje umiejętności mogli sprawdzić w 14. Półma-
ratonie Warszawskim, 41. Maratonie Warszawskim, 
Biegu na Piątkę oraz w Sztafecie Maratońskiej. Ich 
wielkie serce i niesamowita moc w nogach przyczy-
niły się do zebrania ponad 28 tysięcy złotych.

Drużyna UNICEF

W styczniu 2019 roku, przy wsparciu UNICEF Inno-
vation Fund w Nowym Jorku oraz UNICEF Global 
Fundraising Innovation Team w Genewie, rozpo-
częliśmy program Ambasada Dobrej Woli UNICEF. 
W ramach tego działania, organizujemy inicjatywy 
łączące społeczności biznesu, startupów, przed-
siębiorców społecznych, mediów oraz środowiska 
akademickiego, działających na rzecz pozytywnej 
zmiany społecznej. Naszym celem jest pomóc tym 
podmiotom odkryć społeczne zastosowanie ich 
działalności i technologii, aby mogły służyć popra-
wie życia dzieci na całym świecie. 

Ambasada Dobrej Woli

przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks Marketin-
gu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”. Daje 
on matkom możliwość podjęcia świadomej decyzji 
o sposobie karmienia dziecka, opartej na współcze-
snej wiedzy medycznej, a nie na reklamach.

Wdrażaniem projektu w naszym kraju zajmuje się 
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.
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Współpracujemy z firmami, 
ponieważ wierzymy, że wspólne 
działania pomogą budować 
przyszłość. 

Wszystkie zmiany inicjowane we współpracy z Part-
nerami biznesowymi, w połączeniu z działaniami 
pojedynczych osób, przynoszą pozytywne efekty 
na rzecz poprawy sytuacji dzieci na świecie. Rok 
2019 okazał się rokiem pełnym wyzwań. Firmy, któ-
re chciały zaangażować się, wspierając wraz z UNI-
CEF potrzebujące dzieci na całym świecie, mogły 
dołączyć do programu „Firma z sercem” lub do akcji 
„Przyjaciel UNICEF”, zainicjowanej w drugiej poło-
wie 2018 roku. Przedsiębiorcy działający na szeroką 
skalę mieli możliwość współpracy z UNICEF Polska 
również w ramach partnerstw lokalnych lub dedyko-
wanych programów.

Przyjaciel UNICEF

Program kierujemy do firm, które chcą mieć realny wpływ na los dzieci na całym świecie. „Przyjaciel UNICEF” 
dedykowany jest średniej i dużej wielkości przedsiębiorcom. Przyjacielem może zostać firma, która przekazując 
darowiznę, wspólnie z nami zmienia na lepsze los potrzebujących dzieci. Firma zapewnia edukację, żywność, 
środki i pomoc medyczną.

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

INEA S.A.

Elektromonter - Jaworzno Sp. z o.o.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.
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Firma z Sercem

Program adresowany jest do małych firm, które chciałyby zaangażować się w pomoc dzieciom, a jednocześnie 
promować swój wizerunek, jako firmy wrażliwej społecznie. Łącząc działania charytatywne z promocją firm 
zaangażowanych społecznie, przyczyniamy się do poprawy losu wielu tysięcy dzieci.
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ABA Papier Int. Sp. z o.o.

Firma Exportowo-
Importowa Serwis Kop 

Sp. J.

Jura Poland Sp. z o.o. 

Kubas Kos Gałkowski
– Adwokaci Sp. k.

Baltic Home S.C.

Ratyńscy Dental Clinic

Bama Logistics Sp. z o.o.

Grupa PSB Handel S.A.

Kancelaria Adwokacka 
Marcin Nowicki S.K.A.

Maczfit Foods Sp. z o.o.

Natural Pharmaceuticals 
Sp. z o.o.

Steelum Radosław Englard

B.FT Bartłomiej 
Karaszewski

Grabowski i Wspólnicy 
Kancelaria Radców 

Prawnych Sp. k.

Karod Sp. z o.o.

LabelLab Innovation
Sp. z o.o.

Mitra Sp. z o.o.

Sanatorium „Gracja”
Sp. z o.o.

BetaMed S.A.

GS Services Sp. z o.o.

Klimagreg Grzegorz Dytko

Masil Outsourcing

Pres Menadżer Burdach
i Wspólnicy Sp. j

SDX Group Sp. z o.o.

Epione Sp. z o.o. 

Impet Sp. z o.o.

Krzysztof Peśla Kancelaria 
Adwokata Niemieckiego

Meblomex S.A.

Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-Budowlane 

„Budecon” S.A. 

Vetro Izabela Tymińska 



Partnerzy globalni

Grupa CCC SA w listopadzie 2018 roku została glo-
balnym Partnerem UNICEF, wspierając organizację, 
aby pomóc dzieciom w pełni wykorzystać ich poten-
cjał, spełnić marzenia i pasje. Celem partnerstwa 
jest również zwiększenie świadomości na temat 
misji UNICEF, poprzez różnorodne aktywizowanie 
klientów salonów CCC, jak i społeczności fanów ko-
larstwa. W ramach partnerstwa, kolarze CCC Team 
noszą koszulki i bransoletki z logo UNICEF, promu-
jąc misję UNICEF - pomoc dzieciom.
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Firma ICT Poland jest producentem materiałów hi-
gienicznych takich jak papier toaletowy, chustecz-
ki czy ręczniki jednorazowe. Jako właściciel marki 
Foxy, wspiera UNICEF od 2009 roku, przekazując 
środki na programy pomocy dzieciom w krajach 
rozwijających się oraz projekt edukacyjny UNICEF 
„Wszystkie Kolory Świata”. Akcja „Wszystkie Ko-
lory Świata” polega na szyciu charytatywnych la-
leczek UNICEF, symbolizujących pomoc dzieciom 
w krajach rozwijających się. Każda uszyta laleczka 
UNICEF przekazywana jest przez wykonawcę innej 
osobie, za symboliczną darowiznę na rzecz UNICEF. 
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Firma SigmaCEM Analytics została Partnerem 
UNICEF Polska w zakresie sprzedaży kart okolicz-
nościowych. UNICEF Polska nawiązał współpracę 
z SigmaCEM Analytics, bazując na doświadczeniu 
firmy, wyniesionym z wieloletniej praktyki zdobytej 
przy obsłudze największych polskich i międzynaro-
dowych organizacji w zakresie relacji z klientami. 
Firma wdraża najwyższe standardy Customer Expe-
rience i Customer Excellence. Współpraca rozpo-
częła się w 2019 roku od wprowadzenia oferty kart 
Bożonarodzeniowych.
Dostępne są one na www.sklep-unicef.pl.

We wrześniu 2019 roku, Pandora i UNICEF nawią-
zały w Nowym Jorku globalne partnerstwo. Przez 
trzy lata środki zbierane przez Pandorę na programy 
UNICEF będą wspierać edukację i ochronę dzieci 
na świecie. W ramach partnerstwa, Pandora zaini-
cjowała serię kampanii społecznych. Rozpoczęła je 
wprowadzeniem na rynek specjalnej edycji z ko-
lekcji biżuterii. Premiera miała miejsce 20 listopada 
2019 roku, w Światowym Dniu Dziecka. Kolekcja 
dostępna jest w ponad 100 krajach, a cały dochód 
ze sprzedaży wspiera działania UNICEF.

ABC-Czepczyński jest polską firmą rodzinną, która 
od wielu lat aktywnie działa na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju oraz prowadzi działania społeczne na 
rzecz dzieci i ich edukacji. Współpraca firmy z UNI-
CEF Polska trwa od 2018 roku. ABC-Czepczyński 
wspiera program „Prezenty bez Pudła”. Dodatkowo 
w ramach partnerstwa, z każdego sprzedanego eg-
zemplarza książki „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze 
kroki w świecie finansów”, firma przekazuje 4 zł na 
rzecz programów edukacyjnych UNICEF. 
W ten sposób edukacja prowadzona lokalnie, wspie-
ra edukację globalną. ABC-Czepczyński wspól-
nie z UNICEF Polska brał czynny udział w różnorod-
nych wydarzeniach i eventach z udziałem dzieci. W 
ich trakcie najmłodsi, w innowacyjny sposób  - przy 
użyciu okularów VR, mogli zapoznać się z działania-
mi prowadzonymi przez UNICEF na całym świecie.

Partnerzy biznesowi
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W 2019 roku, w ramach partnerstwa globalnego 
w dziesięciu krajach na świecie, Henkel wspierał 
globalny program żywnościowy UNICEF. Każdy za-
kupiony produkt marki Pur lub Somat był cegiełką, 
która przyczyniła się do zapewnienia zdrowego 
i pożywnego posiłku dla najbardziej potrzebujących 
dzieci. W Polsce akcja trwała od 1 października do 
31 grudnia. 



Po raz pierwszy Wydawnictwo Podatkowe GOFIN 
wsparło UNICEF Polska w 2013 roku, przekazując 
środki na rzecz dzieci poszkodowanych w rejonach 
objętych skutkami klęski żywiołowej na Filipinach. 
Wydawnictwo zawsze chętnie wspiera działania 
UNICEF Polska w odpowiedzi na apel o pomoc 
w nagłych sytuacjach kryzysowych. Odpowiedziało 
na apel UNICEF po trzęsieniu ziemi w Nepalu czy 
tsunami w Indonezji. Wsparło długoterminowe dzia-
łania UNICEF Polska „Więcej niż dzień”.  W roku 
2019 firma wsparła program pomocowy dla ofiar 
toczącego się konfliktu w Jemenie.

Biuro Podróży ITAKA dołączyło do grona Partnerów 
UNICEF Polska w 2009 roku. W tym czasie zreali-
zowaliśmy wspólnie program „Etyczne podróże”. 
Jego celem było uwrażliwienie podróżujących Pola-
ków na sytuację dzieci mieszkających w odległych 
kulturowo regionach świata. Jednocześnie ITAKA 
wsparła finansowo programy ochrony dzieci, reali-
zowane przez UNICEF w krajach takich jak Maroko, 
Turcja czy Bułgaria. W 2019 roku ITAKA razem z UNI-
CEF wybudowała szkołę na Madagaskarze i zadbała 
o przeszkolenie lokalnych nauczycieli. Szkoła jest 
przede wszystkim miejscem nauki dla 200 dzieci 
rocznie, ale też bezpiecznym schronieniem, miej-
scem zabawy i sercem całej lokalnej społeczności. 
Dzięki temu projektowi dzieci z regionu Boeny mają 
szansę na lepszą przyszłość. 
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W 2018 roku Kancelaria Grabowski i Wspólnicy 
Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. przystąpi-
ła do programu UNICEF Polska „Firma z sercem”. 
Tym samym firma włączyła się w pomoc dzieciom 
na całym świecie. Pracownicy Kancelarii wspierają 
UNICEF Polska w tworzeniu umów i wyjaśnianiu 
różnorodnych kwestii prawnych. 

24

Partnerzy merytoryczni

Centrum Medyczne Damiana Holding od 9 lat 
wspiera UNICEF Polska, angażując się w działania 
organizacji. Misja Centrum Medycznego Damiana – 
zdrowie i bezpieczeństwo – jest także priorytetem 
UNICEF w niesieniu pomocy dzieciom na świecie. 
W 2018 roku firma została uczestnikiem programu 
„Przyjaciel UNICEF”. Zapewnia także profesjonalną 
opiekę medyczną pracownikom UNICEF Polska. 
W roku 2019 Centrum Medyczne Damiana zapro-
siło pacjentów do udziału w VI edycji akcji „5 zł na 
zdrowie dziecka” Przez cały grudzień, pacjenci mieli 
możliwość przekazania dobrowolnej darowizny 
w wysokości 5 zł i jej wielokrotności. Wszystkie ze-
brane podczas akcji środki, zostaną przeznaczone 
na zakup pasty terapeutycznej. 
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Eventy

Dzień Dziecka w Teodorówce
1 czerwca 2019 r.

Konferencja CCC Team i spotkanie z 
pracownikami Grupy CCC
23 listopada 2019 r.

Turniej „Małego Powstańca”
1 sierpnia 2019 r.

Spotkanie z Pracownikami Polpharma SA
13 września 2019 r.

AmCham Independence Day Picnic 2019
29 czerwca 2019 r.

Spotkanie z Kolarzami CCC Team
14 grudnia 2019 r.

więcej na raportunicef.pl
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Na zaproszenie naszego Partnera, firmy ABC-Czep-
czyński, z okazji Dnia Dziecka zrealizowaliśmy 
warsztaty edukacyjne. Ich celem, poprzez zabawę, 
było zwrócenie uwagi na kwestię problemów dzieci 
w innych krajach na świecie oraz edukacja ekono-
miczna.

Na terenie Ośrodka Polonia w Warszawie, w ra-
mach kolejnej edycji Międzynarodowego Turnieju 
Piłkarskiego o „Puchar Pamięci Małego Powstań-
ca”, wspólnie z ABC-Czepczyński spędziliśmy dzień, 
ucząc dzieci podstaw ekonomii i opowiadając im 
o działaniach UNICEF. Wykorzystaliśmy technologię 
VR aby przenieść dzieci do wirtualnej rzeczywisto-
ści i pokazać miejsca, w których pomaga UNICEF.

W siedzibie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma 
SA (w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) odbyło się 
spotkanie Dyrektora Generalnego UNICEF Polska, 
Marka Krupińskiego i Ambasadora Dobrej Woli UNI-
CEF, Artura Żmijewskiego z Pracownikami Firmy. 
Hasło przewodnie spotkania brzmiało „Faceci też 
ratują dzieci. Z UNICEF ratujmy dzieci w Jemenie”. 
W czasie spotkania Pracownicy mogli dowiedzieć 
się, jak wygląda pomoc niesiona przez UNICEF, kim 
jest Ambasador Dobrej Woli i na czym polega jego 
rola. Była też możliwość przekazania datku na po-
moc dzieciom w Jemenie.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Grupy 
CCC w Polkowicach podsumowano roczne działania 
w ramach partnerstwa „CCC TEAM FOR UNICEF”. 
Na mocy 3-letniego porozumienia, CCC przekazuje 
UNICEF środki finansowe, dzięki którym dzieci na 
całym świecie mogą wykorzystywać swój poten-
cjał m.in. poprzez edukację i inne kompleksowe 
programy wsparcia. Tego samego dnia odbyło się 
spotkanie z pracownikami firmy, którzy mogli się 
dowiedzieć, jak UNICEF niesie pomoc najbardziej 
potrzebującym dzieciom na świecie oraz na czym 
polega partnerstwo firmy CCC i UNICEF.

Wspólnie z naszym Partnerem, wzięliśmy udział 
w pikniku - AmCham 4th of July Picnic, organizowa-
nym przez American Chamber of Commerce in Po-
land. Przygotowaliśmy konkursy i zabawy dla dzieci 
dotyczące edukacji ekonomicznej i projektu „ABC 
Ekonomii”, jak również sytuacji dzieci w krajach roz-
wijających się. Wykorzystując technologię VR, na 
wspólnym stoisku, przedstawiliśmy dzieciom rze-
czywistość w krajach rozwijających się, widzianą  
„oczami innego dziecka”.

W miasteczku Denii w Hiszpanii odbyło się spotka-
nie z kolarzami CCC Team i całym zespołem tech-
nicznym drużyny. W trakcie trwania spotkania został 
podsumowany pierwszy rok partnerstwa. Kolarze 
wraz z zespołem zapoznali się z efektami swojego 
zaangażowania i dowiedzieli się jak przełożyło się 
ono na pomoc dzieciom.
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Od czasu powstania w 1989 roku, dokument po-
mógł zmienić na lepsze życie milionów dzieci na ca-
łym świecie. Dla UNICEF Konwencja jest wyznacz-
nikiem norm etycznych i zasad, którymi powinniśmy 
się kierować w działaniach na rzecz dzieci.

Na naszym kraju spoczywa szczególna odpowie-
dzialność monitorowania i przestrzegania praw 
dziecka, gdyż to właśnie Polska była inicjatorem po-
wstania Konwencji, i to nasz kraj przedłożył na forum 

30-lecie uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka

25 września 2019 roku w Nowym Jorku, w trakcie 
74 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedno-
czonych, z inicjatywy UNICEF, zorganizowano wyjąt-
kowe wydarzenie. Jego celem było uczczenie rocz-
nicy Konwencji o prawach dziecka. Polska jako kraj, 
który zainicjował powstanie Konwencji, została za-
proszona do zabrania głosu podczas tego spotkania. 
Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
było podkreśleniem kontynuacji działań w zakresie 
propagowania i ochrony praw dziecka. Oprócz Pre-
zydenta RP, głos zabrał również przedstawiciel mło-
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W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw 
dziecka nazywany Konstytucją praw dziecka. 

międzynarodowym w 1979 roku jej pierwszą wersję. 
Po wielu latach prac i uzgodnień, w 1989 roku Orga-
nizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny 
dokument. Gwarantuje on wszystkim dzieciom 
na świecie prawo do życia, prawidłowego rozwoju 
i wykorzystania w pełni swojego potencjału. Przy-
wódcy państw, przedstawiciele biznesu oraz spo-
łeczność międzynarodowa powinni wypełniać zło-
żone zobowiązania i podejmować kolejne działania 
na rzecz realizacji praw dziecka.

dego pokolenia, który wziął udział w wydarzeniu, 
jako członek oficjalnej delegacji Polski. 

W spotkaniu wysokiego szczebla wzięli udział mie-
dzy innymi: Prezydent Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ María Fernanda Espinosa Garcés, Sekretarz 
Generalny Zgromadzenia Ogólnego ONZ António 
Guterres, Dyrektor Generalna UNICEF Henrietta 
H. Fore, Wysłanniczka Pokoju ONZ Malala Yousafzai 
oraz przedstawiciele poszczególnych krajów. 
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30-lecie Konwencji o prawach dziecka w szkołach 

Obchody wyjątkowej rocznicy uchwalenia Konwen-
cji o prawach dziecka były okazją do refleksji i debaty 
nad obecnością tematu praw dziecka w programach 
nauczania dzieci i młodzieży. Edukacja o prawach 
dziecka to niezwykle istotny element całego proce-
su kształcenia. Stanowi podstawę budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego, otwartego na świat. 
Daje dzieciom wiedzę i umiejętności do korzysta-
nia z przysługujących im praw. Jest też istotnym 
czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi 
oraz ich system wartości, a w konsekwencji wpły-

Szkoła z Prawami Dziecka
Wiosną 2019 roku UNICEF Polska zaprosił wszyst-
kie szkoły i przedszkola do udziału w IV odsłonie 
akcji „Szkoła z Prawami Dziecka”. Celem programu 
było podkreślenie wagi edukacji o prawach dziecka. 
Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka 
i ich konsekwencji w codziennym życiu, a także za-
angażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego 
w promowanie idei praw dziecka. Udział w projek-
cie zadeklarowało ponad 900 placówek z całej Pol-
ski. W semestrze letnim roku szkolnego 2018/2019 
realizowały one ciekawe zajęcia lekcyjne o prawach 
dziecka wśród swoich podopiecznych. Każda pla-
cówka, która przystąpiła do projektu otrzymała pa-
kiet unikalnych materiałów dydaktycznych, a wśród 
nich scenariusze zajęć i podręcznik „Prawa dziecka 
i edukacja o prawach. Historia-Teoria-Praktyka”, przy-
gotowany przez UNICEF Polska. Niezwykle ważnym 
elementem projektu było przyznawanie wyróżnień 
Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka wybranym przed-
stawicielom społeczności lokalnej. Wyjątkowość tej 
nominacji polega na przyznawaniu jej  przez dzieci 
lokalnym bohaterom. Osobom, które w szczególny 
sposób wsławiły się swoimi działaniami na rzecz 
najmłodszych. We wszystkich szkołach i przedszko-
lach, które przyłączyły się do udziału w projekcie, 
zorganizowane zostały uroczyste gale wręczenia od-
znak. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawi-
ciele lokalnych samorządów, pracownicy instytucji 
publicznych działających na rzecz dzieci, wolontariu-
sze, policjanci, lekarze i reprezentanci różnorodnych 
profesji, którym dobro dziecka nie jest obojętne.  
Elementem towarzyszącym projektowi był konkurs 
dla nauczycieli na przygotowanie scenariusza zajęć 
o prawach dziecka.©
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wa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw 
dzieci, wiedzą gdzie w razie potrzeby udać się po 
pomoc, jak zareagować, gdy czują, że ich prawa są 
naruszane. Celem UNICEF jest docieranie z wiedzą 
o prawach dziecka do jak najszerszej grupy dzieci,  od 
najmłodszych lat nauczania po okres poprzedzający 
wejście w dorosłość. Odpowiedzią na te potrzeby 
są projekty skierowane do placówek edukacyjnych 
w Polsce. Jedną z inicjatyw jest projekt „Szkoła 
z Prawami Dziecka”.
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Raport z badań „Prawa 
dziecka z perspektywy 
dzieci, rodziców
i nauczycieli” 
W 2019 roku UNICEF Polska wraz z partnerami ABR 
SESTA oraz SYNO Polska przeprowadził badanie 
mające na celu określenie stanu faktycznego prze-
strzegania praw dziecka w Polsce z perspektywy 
dzieci, rodziców i nauczycieli. Takie ujęcie pozwoli-
ło uzyskać szeroki obraz tematyki praw dziecka jak 
również  zdefiniować różnice w postrzeganiu po-
szczególnych zagadnień i tym samym wyznaczyć 
kierunki zmian czy propozycji rozwiązań. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w badaniu 
były kwestie poczucia szczęścia dzieci, przestrzega-
nia praw dziecka w szkole i w rodzinie oraz oceny 
relacji między rówieśnikami w szkole, między dzieć-
mi a nauczycielami czy w końcu między dziećmi 
a rodzicami. Nie zabrakło też zagadnień związanych 
z przemocą wśród dzieci i wobec dzieci, korzysta-
niem przez najmłodszych z dodatkowych zajęć po-
zalekcyjnych i opinii na temat dostępu do służby 
zdrowia. Istotną część badania stanowiły kwestie 
związane z edukacją o prawach dziecka, kształce-
niem nauczycieli w tym zakresie czy określeniem 
przez nich efektów włączenia zagadnień praw dziec-
ka do tematyki zajęć lekcyjnych. 

Badanie miało charakter ogólnopolski. Zostało prze-
prowadzone na reprezentatywnych grupach dzieci, 
rodziców i nauczycieli. Z badania wynika, że choć 
większość dzieci w Polsce jest szczęśliwa, to jednak 
co dziesiąte dziecko czuje się nieszczęśliwe. Jako 
główny powód podają kwestie związane ze szkołą, 
wymagających nauczycieli, złe oceny oraz nadmiar 
nauki. Dzieci chciałyby mieć większy wpływ na de-
cyzje podejmowane w domu jak i w szkole - na 
przykład jakie jest menu na stołówce oraz jak wyglą-
dają wycieczki czy imprezy szkolne. Bardzo niepo-
kojącym faktem jest, że co trzecie dziecko w wieku 
12-17 lat deklaruje łamanie jego praw. Co czwarte 
dziecko doświadcza przemocy słownej, a co dzie-
siąte przemocy fizycznej i to najczęściej ze strony 
bliskich – rówieśników i rodziców.
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Miasta celebrują 
rocznicę Konwencji

W obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwen-
cji o prawach dziecka włączyły się miasta na całym 
świecie, w tym również w Polsce. Wśród nich zna-
lazły się: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Białystok, Gryfino, 
Konin, Koszalin, Lublin, Piastów, Poznań, Siemia-
tycze, Śrem, Szczecin, Trzebnica, Wałbrzych i  Wro-
cław. Miasta podjęły szereg działań celebrujących 
tę szczególną rocznicę. Na niebiesko podświetla-
ne były budynki użyteczności publicznej, włodarze 
miast organizowali spotkania z dziećmi i młodzie-
żą, oddając im głos i wsłuchując się w ich potrzeby. 
Przygotowane zostały wystawy prac plastycznych 
i spotkania eksperckie dotyczące praw dziecka. 
Ogół podjętych przez miasta działań stanowił wyraz 
wspólnego świętowania, ale również uznania swo-
ich najmłodszych obywateli oraz chęci budowania 
dla nich przyjaznej przestrzeni.
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Dzień 20 listopada w szkołach i przedszkolach 
w całej Polsce był świętowany bardzo uroczy-
ście. W dniu 30. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka obchodzony był również Między-
narodowy Dzień Praw Dziecka. Ponad 3100 placó-
wek edukacyjnych w Polsce zdecydowało się uczcić 
tę szczególną datę wspólnie z UNICEF Polska. 
Zrealizowały one wiele aktywności, których celem 
było rozpropagowanie wśród podopiecznych wie-
dzy o prawach dziecka.  Zaangażowane placówki 
wykorzystały kolor niebieski jako symbol solidarno-
ści ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie 
z tymi, których prawa nie są w pełni realizowane. 
W wielu miastach zostały zorganizowane „niebie-
skie marsze” pod hasłem „dla każdego dziecka, 
dzieciństwo”. Brali w nich udział uczniowie szkół, 
podopieczni przedszkoli, nauczyciele oraz przedsta-
wiciele władz lokalnych. W obchodach 30. rocznicy 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka z UNICEF 
wzięło udział ponad 500 tysięcy dzieci  w całej Pol-
sce. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
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Konferencja z okazji 
30-lecia Konwencji
o prawach dziecka
20 listopada 2019 roku UNICEF Polska zorganizował 
konferencję „Prawo dziecka do dzieciństwa. 30 lat 
Konwencji o prawach dziecka - praktyczna imple-
mentacja praw dziecka.” Konferencję otworzył Ma-
rek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska, 
podkreślając rolę UNICEF w implementacji Kon-
wencji o prawach dziecka na rzecz najmłodszych na 
całym świecie. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli 
Artur Żmijewski i Łukasz Nowicki, Ambasadorowie 
Dobrej Woli UNICEF. Przybliżyli uczestnikom konfe-
rencji warunki oraz jakość życia dzieci i ich rodzin 
w najbiedniejszych krajach świata. Zwrócili uwagę 
na fakt, iż prawa dziecka i ich realizacja jeszcze 
w wielu miejscach na ziemi wymaga ogromnych 
nakładów pracy. Podkreślali konieczność podejmo-
wania nieustannego wysiłku na rzecz poprawy do-
stępu do edukacji, podstawowej ochrony zdrowia 
czy realizacji podstawowych potrzeb dzieci. 

Znaczącą część konferencji stanowiły panele dys-
kusyjne poświęcone praktycznej stronie wdraża-
nia Konwencji o prawach dziecka przez samorządy, 
firmy i media. Podczas rozmów zwrócono między 
innymi uwagę na rolę samorządów w tworzeniu 
szeroko pojętej przestrzeni przyjaznej dzieciom. 
Przedstawione zostały dobre praktyki oraz założe-
nia Programu UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. 
Wskazano zagrożenia oraz  szanse wynikające 
z szerokiej dostępności mediów. Podkreślona zosta-
ła waga i odpowiedzialność dorosłych w tworzeniu 
treści dedykowanych dzieciom oraz tym z ich udzia-
łem.  Partnerzy biznesowi UNICEF Polska zaprezen-
towali swoje doświadczenia w zakresie tworzenia 
rozwiązań na rzecz przestrzegania praw dziecka 
i kreowania społecznej odpowiedzialności biznesu 
w taki sposób, aby wpisywała się w politykę spo-
łeczną prowadzoną przez lokalne samorządy. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich 
samorządów, reprezentanci świata biznesu, me-
diów, instytucji publicznych, organizacji pozarządo-
wych oraz eksperci akademiccy. 
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26 lutego
CCC Team pojedzie 

dla UNICEF

20 listopada
Konferencja z okazji 
30-lecia Konwencji
o prawach dziecka

5 września
Pandora i UNICEF 
razem dla edukacji

16-21 września
Festiwal filmowy Gdynia

21 maja
Benefis Agnieszki 
Radwańskiej

8 listopada
Sklep z kartkami
UNICEF dla firm

25 maja
Piknik Olimpijski

6 czerwca
Kino w Trampkach

9 stycznia
Agnieszka Radwańska 
nową Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF

11 czerwca
UNICEF Polska na 

Targach Warsaw 
Humanitarian Expo

19-20 października
Prezenty bez Pudła

na Targach Ślubnych Wedding

Wydarzenia
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„Sustainable Economy Summit” organizowany 
przez Executive Club Sp. z o.o.

Kalendarz Charytatywny na 2020 rok zaprojek-
towany przez TOFU Studio

MLE-CON organizowane przez Fundację Pro-
mocji Karmienia Piersią

Konferencja „Bezpieczeństwo, ratownictwo 
medyczne oraz edukacja w czasie zagranicz-
nych misji humanitarnych” organizowana przez 
Fundację „Lekarze Europy” oraz Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy

Konferencja „Interdisciplinarity of Health and 
Health Care” organizowana przez Centrum Za-
rządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zarzą-
dzania UW

Konferencja „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę 
podpisania Konwencji Genewskich o ochronie 
ofiar wojny” organizowana przez Koło Nauko-
we Prawa Międzynarodowego Publicznego 
i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”

„Uniwersytet Sukcesu” organizowany przez 
Digital University i Sukces Pisany Szminką

Patronaty
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Ambasadorowie Dobrej Woli
Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF z poświęceniem wykorzystują swój 
talent i sławę, aby walczyć o prawa najmłodszych i wspierać misję 
UNICEF. Ambasadorowie Dobrej Woli zawsze działają pro bono.

Twarze UNICEF w Polsce

Majka Jeżowska

Robert Lewandowski

Łukasz Nowicki

Małgorzata Foremniak

Magdalena Różczka

Agnieszka Radwańska

Artur Żmijewski

Robert Korzeniowski
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Członkowie Rady
Członkowie Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF

Krzysztof Socha
Przewodniczący Rady

Marek Bykowski
Członek Rady

Janusz Niedziela
Członek Rady

Małgorzata Badowska
Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Gurbiel-Chołdzyńska
Członek Rady

Przemysław Plecka
Członek Rady

Andrzej Stefan Gradowski
Wiceprzewodniczący Rady

Joanna Matras
Członek Rady

Jarosław Roszkowski
Członek Rady
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Dziękujemy także firmom:

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
w ubiegłym roku wsparły działania UNICEF.

Artura Czepczyńskiego

Rafała Hamrola

Iwony El-Tanbouli Jabłońskiej

Marcina Olejnika

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:

Macieja Orłosia

Piotra Polka

Pawła Sowy

Janusza Schwertnera
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Dziękujemy również firmom za wspieranie inicjatyw UNICEF Polska: 

Linklaters Poland Sp. z o.o., ARVATO POLSKA Sp. z o. o., WSS Społem, Kaufland Polska, Benefit Systems 

Spółka Akcyjna, McFIT Polska, Kino Atlantic, Kino Muranów, Kinoteka Multiplex, Stara Papiernia Sp. z o.o.

i Przestrzeń from Facebook.



Struktura UNICEF Polska

RADA PKN UNICEF

ZARZĄD PKN UNICEF

DYREKTOR

GENERALNY

INSPEKTOR

DANYCH

OSOBOWYCH

DZIAŁ IT

I BAZ DANYCH

DZIAŁ

KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ

KOMUNIKACJI

I MARKETINGU

DZIAŁ

FUNDRAISINGU

BIZNESOWEGO

DZIAŁ

ADVOCACY

DZIAŁ

FUNDRAISINGU

INDYWIDUALNEGO

DZIAŁ ADMINISTRACJI

I KONTAKTÓW

ZEWNĘTRZNYCH

RZECZNIK

PRASOWY

UNICEF POLSKA

DYREKTOR

FINANSOWY

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA 

GENERALNEGO
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UNICEF nie jest finansowany 
przez ONZ i dlatego potrzebuje 
wsparcia Darczyńców, aby nieść 
pomoc dzieciom.

Jak pomagać

Wpłata online na unicef.pl

Zorganizowanie zbiórki na 
Facebooku

Regularna pomoc na unicef365.pl

Wpłata na konto:
15 1020 1013 0000 0102 0005 8362

Zorganizowanie zbiórki w ramach 
akcji #BiegamDobrze

Przekazanie 1% podatku na numer
KRS 0000 107 957

Partnerstwo biznesowe na
unicef.pl/biznes

Zaangażowanie szkoły
na unicef.pl/wspolpraca-ze-szkolami

Zakup Prezentów bez Pudła na
prezentybezpudla.pl

Zapis woli na
unicef.pl/ponadczasowi
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Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF
ul. Rolna 175 D
02-729 Warszawa
unicef@unicef.pl
unicef.pl

© UNICEF 2020

Dla każdego dziecka.
Kimkolwiek jest.
Gdziekolwiek mieszka.
Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo.
Przyszłość.
Równe szanse.
Dlatego istnieje UNICEF. Dla każdego dziecka.
Pracujemy dzień w dzień.
W 190 krajach i regionach.
Docierając w najdalsze zakątki.
Gdzie nie dociera inna pomoc.
Do najbardziej zapomnianych.
Do najbardziej wykluczonych.
Dlatego pozostajemy do końca.
I nigdy się nie poddajemy.


